
   االسم:.....................................            المملكة العربية السعودية                                                                               
 المادة: التاريخ                                                                                                                                                                                                                 وزارة التعليم    

 المستوى: الثالث                                                                                     الثانوية السابعة عشر بالدمام
                  الشعبة: ...................                                                                                            مسار العلوم اإلنسانية 

 راجعة الوحدة الخامسةم
 :السؤال األول

 كملي العبارات التالية بما يناسبها: أ/ أ
 ...................... لى إ وأسرتهمام عبدالرحمن بن عبدالعزيز هو فرحل األ .......................انتهت الدولة السعودية الثانية بعد معركة  -1
 ............................... و   ...............................أسست المملكة العربية السعودية على مبادئ إسالمية معتمدة على ت -2
 ....... .................................. و ......................................... عمل الملك عبدالعزيز بعد ان استتب االمن في الحجاز على  -3
 .................................... وتسلق هو ورجاله ساللم اسوارها المصنوعة من  ...............هاجم الملك عبدالعزيز في االحساء قلعة  -4

 من محاصرة الحامية العثمانية.  اوتمكنو
 قسم رجاله الى ثالثة اقسام  هـ1319ورجاله الى الرياض في شهر شوال عام  عندما وصل الملك عبدالعزيز -5

   ..............................................................................................................................األول 
 ................................................................................ ..............................................الثاني 
 . .............................................................................................................................الثالث 

 ............................ من قتل ابن عجالن داخل قصر  .......................................تمكن األمير  -6
 ......................... و .........................و ..........................من المعارك التي دارت بين الملك عبدالعزيز وابن رشيد معركة  -7
 .أعوام........................... فمنع الملك عبدالعزيز واتباعه من الحج مدة ............................ انهزم الشريف حسين في معركة  -8

 
 :اختاري اإلجابة الصحيحةب/ 

 السعودية برفقة  الدولة تأسيس إلعادةهـ 1319خرج الملك عبدالعزيز من الكويت عام  -1
 (      مقاتالا    80   -   مقاتالا  50  -    مقاتالا  40   -   مقاتالا   30)   

 ارتفع عدد قوات الملك عبدالعزيز اثناء مسيره في الصمان والدهناء بمن انضم اليه من اهل الباديه حوالي  -2
    (1000   -   2000   -     3000   -    4000      ) 

 بن متعب ابن رشيد في معركة   قتل عبدالعزيز -3
 السر  (    -روضة المهنا     -الشنانة      -) البكيرية  

 تمكن الملك عبدالعزيز من دخول الرياض في شهر شوال عام  -4
 هـ   ( 1351 -هـ    1319  -هـ   1318  -    هـ1315)  

 الرياض كانت عام  ألعادهالمحاولة األولى للملك عبدالعزيز  -5
 هـ   (  1320   -   1351   -هـ   1319   -هـ   1318) 

 انشأ الملك فيصل بن عبدالعزيز في عهد والدة مدرسة  -6
 تحضير البعثات  (   -التذكارية    -النموذجية      -)  االمراء  

 اختبأ الملك عبدالعزيز مع رجاله المقربين في رمال الجافورة مدة  -7
 أربعة اشهر   (    -ثالثة اشهر    -ن  شهري  -)   شهر  

 الشوكي  (    -عنيزة    -بريدة     -قاد امير الكويت الشيخ مبارك الصباح حمله على ابن رشيد في )  الصريف    -8
 صدر مرسوم ملكي لتسمية البالد باسمها الوطني المملكة العربية السعودية عام  -9

 هـ  (  1320  -هـ    1318    -هـ    1319   -   هـ1351)  
 وزارة المعارف  (  -وزارة المالية    -وزارة الخارجية    -)  وزارة الداخلية  بصفة رسميةاول وزارة استحدثت في عهد الملك عبدالعزيز -10

       
 :عللي ما يأتيج/ 
 إصرار الملك عبدالعزيز على استرداد الرياض؟  -1

.............................................................................................................................  ............................ 
 منع الشريف حسين الملك عبدالعزيز واتباعه من الحج؟  -2

.........................................................................................................................................................  . 
 ؟ تنازل الشريف حسين عن الحكم البنة علي -3

.................................................................................................................  ....................................... 
 ؟انشأ الملك عبدالعزيز مدرسة االمراء في قصرة -4

.............................................................................................................................  ........................... 
 ؟ هـ1318لعزيز من حصار المصمك سنة انسحاب الملك عبدا -5

.............................................................................................................................  ........................... 
 نجح الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة العربية السعودية؟   -6

............. .............................................................................................................................  .............. 



 السؤال الثاني:
  :الملك امام المعلومة في الجدول التاليوالمشاريع لملوك المملكة العربية السعودية دوني اسم اإلنجازات االعمال ومامك مجموعة من بعض  أ/ أ 
 

 اسم الملك حداثاأل

  / دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة 1

  / استحدث في عهدة وزارة المعارف 2

  / امر في عهدة بتأسيس مصنع لكسوة الكعبة 3

  / صنع في عهدة باب جديد للكعبة  5

  / فرش في عهدة صحن الطواف ببالط ال يؤثر فيه حرارة الشمس  4

  نشأ في عهدة قطار المشاعر المقدسة أ/ 5

  كمل في عهدة المرحلة الثالثة لمشروع الطاقة االستيعابية للمطاف أ/ 6

  / توسع في عهدة برنامج االبتعاث الخارجي 7

  / مكن المرأة في عهدة من أخذ حقها في المواطنة واالسهام في المجتمع  8

 
   :تيجيبي عن االأمن خالل دراستك لتاريخ الوطني في الوحدة الخامسة في الوحدة الخامسة ب/ 

 
 برز األسس التي قامت عليها المملكة العربية السعودية؟  أما  /1
1.   ............................................................................... 
2.   ........................................................................... 
3.   ........................................................................... 

 
 :/ برهني على عناية الملك عبدالعزيز بالتعليم2

 ........................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  ............ 

 
 / اعتنى الملك عبدالعزيز وابنائه بالصحة العامة وضحي ذلك؟ 3

.............................................................................................................................  .................................... 
 .................................................................................................................................................  ................ 

.................................................................................................................  ................................................ 
 
 ؟/ الرعاية االجتماعية من المنجزات الحضارية للمملكة العربية السعودية وقد اولتها عناية فائقة فسري ذلك4

.............................................................................................................................  .................................... 
.............................................................................................  .................................................................... 

.............................................................................................................................  .................................... 
 
 عربية السعودية جهودا عظيمة في رعاية شؤون الحرمين مثلي على تلك الجهود؟ / بذل قادة المملكة ال5

.............................................................................................................................  .................................... 
...................................................................................................................................................  .............. 

...................................................................................................................  .............................................. 
 
 
 
 

 
 إعداد المعلمة/ بدرية آل عاطف


